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Leto XXIV - št. 5 julij – avgust 2020

NOVOMAŠNIK MARTIN,  
BOD  POZDRAVLJEN

Po dvanajstih letih imamo v župniji Jese-
nice ponovno novomašnika: Martina Lebana. 
Ker si danes marsikdo težko 
predstavlja poklic duhovnika, 
ki je  delno v nasprotju z mi-
selnostjo posvetnega mišlje-
nja, si skušajmo pojasniti, kdo 
je pravzaprav duhovnik? Sveti 
red, mašniško posvečenje, je 
zakrament, ki na videz ne za-
deva nobenega izmed vas, in 
vendar zadeva vse. Ta zakra-
ment dviga človeka do Boga. 
Duhovnik je človek, ki nado-
mešča Boga. Človek, ki ima vsa 
Božja pooblastila. »Pojdite,« 
pravi naš Gospod duhovniku. »Kakor je Oče 
poslal mene, vas jaz pošljem ... Kdor vas pos-
luša, mene posluša, kdor vas zaničuje, mene 
zaničuje.« Ko ne bi imeli zakramenta svetega 
reda, ne bi imeli našega Gospoda. Kdo ga je dal 
v tabernakelj? Duhovnik. Kdo je sprejel vašo 
dušo ob vstopu v življenje? Duhovnik. Kdo jo 
hrani, da ji daje moč, da vztraja na svojem ro-

Gospod  
je  

moja luč!
Ps 27,1
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manju? Duhovnik. Kdo jo bo pripravil 
na srečanje z Bogom? Spet duhovnik. 
In če ta duša umrje, kdo ji bo vrnil mir 
in pokoj? Ponovno duhovnik. Ne mo-
rete se spomniti ene same Božje dob-
rote, ne da bi ob tem spominu srečali 
podobo duhovnika. Duhovnik je nekaj 
velikega. Duhovnika je mogoče dobro 
razumeti šele v nebesih. Ko bi ga ra-
zumeli na zemlji, bi umrli, ne od gro-
ze, ampak od ljubezni, je zapisal sveti 
Arški župnik Janez Marija Vianney. 
Druge Božje dobrote nam ne bi nič ko-
ristile brez duhovnika. Kaj bi vam po-
magala hiša, polna zlata, če ne bi imeli 
nikogar, ki bi vam odprl vrata? Duhov-

nik ima ključ do nebeških zakladov. 
On odpira vrata. On je oskrbnik dob-
rega Boga, upravitelj njegovih dobrin. 
Duhovniški poklic je nekaj velikega 
in potrebnega tudi za sodobnega člo-
veka. Brez duhovnika, bi bilo življenje 
ljudi zelo osiromašeno. Bogu hvala, da 
obuja nove duhovne poklice in da daje 
moč poklicanim, da zmorejo vztrajati. 
Naj Gospod obilno blagoslavlja našega 
novomašnika Martina, da bo luč mno-
gim ljudem, ki so v materialističnem 
mišljenju izgubili pravo orientacijo, da 
bodo ponovno našli pot k viru življe-
nja, dobremu Bogu!

Vir: Družina

Letošnji novomašniki (z leve): Martin Leban, Rok Vinko Žlender, Matej Rus, Anže Cunk,  
Tilen Oberwalder Zupanc, Blaž Franko in Janko Potisek.
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BOŽJA BESEDA NA PRAZNIK  
SLOVANSKIH APOSTOLOV CIRILA IN METODA 

Iz svetega evangelija po Janezu  
(Jn 10, 11-16)

Tisti čas je Jezus govoril: Jaz sem dob-
ri pastir. Dobri pastir da svoje življenje za 
ovce. Najemnik in tisti, ki ni pastir in ovce 
niso njegove, ko vidi, da prihaja volk, ovce 
pusti in zbeži – in volk jih pograbi in razkro-
pi, ker je najemnik in za ovce ni v skrbeh. 
Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in 
moje poznajo mene, kakor mene pozna Oče 
in jaz poznam Očeta; in svoje življenje dam 
za ovce. Še druge ovce imam, ki niso iz tega 
hleva; tudi tiste moram pripeljati; poslušale 
bodo moj glas in bo ena čreda, en pastir. 

Sv. Gregor Velik pravi: »Dobri pastir je 
bil pripravljen žrtvovati vse za svoje ovce, 
tudi svoje življenje. Hoditi moramo za 
takšnim zgledom.« Bazilij iz Selevkije do-
daja: »Dobri pastir si je s svojo žrtvijo ter z 
obljubo večnega življenja pridobil ljubezen 
svoje črede.«  Sv. Klemen Aleksandrijski 
pojasnjuje: »Dobri pastir je podoba vzgoji-
telja. S potrpežljivostjo in dobroto bo pod-

piral svojo čredo ter prenašal ves napor.« 
Sv. Gregor Nazianški dodaja: »Po njegovi 
zaslugi se je blodeča ovca vrnila v življe-
nje.« Sv. Gregor Veliki pa o najemniku pra-
vi, da »se veseli človeške nagrade in se ne 
trudi za dobro duš svoje črede.«

Vir: hozana.si

ZGODILO SE JE:
BLAGOSLOV NOVE KAPELE  

V DOMU FRANCETA BERGLJA
Na praznik Srca Jezusovega 19. junija 

smo blagoslovili novo kapelo Svetega Jo-

žefa v Domu Franceta Berglja. V kapeli je 
v presvetem Rešnjem Telesu navzoč Jezus, 
zdravnik duš in teles. Kapela je namenje-
na stanovalcem za osebno molitev. Hvala 
vsem darovalcev in molivcem, ki ste pod-
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27. junij 
ROMANJE MLADIH NA BREZJE 

OB ZAKLJUČKU ŠOLSKEGA LETA
V soboto, 27. junija 2020, smo se jese-

niški animatorji odpravili na romanje na 
Brezje. Ob zgodnjih jutranjih urah smo 
se iz Breznice peš podali na pot. Za zače-
tek smo zmolili in podali namen romanja. 
Med potjo smo opazovali prebujanje no-
vega dne in prve sončne žarke. Prav tako 
ni manjkalo smeha in dobre volje. Najbolj 
pogumni so se odločili, da del ali celo pot 

prehodijo bosi. Malo pred ciljem nas je 
presenetil duhovni pomočnik Anton, ki je 
za nami prišel s kolesom. Ob prihodu na 
Brezje je bilo tam že veliko drugih mladih, 
ki so tako kot mi priromali iz drugih žu-
pnij. Ob 7. uri smo se udeležili svete maše 
v zahvalo za preteklo šolsko leto, zatem pa 
se še malo podružili in počasi odšli proti 
domu. 

Jernej in Janja Razingar

prli ta pomembni del duhovne zgradbe 
Doma. Svete maše v Domu so ponovno 

dvakrat mesečno, na prvi petek in tretji pe-
tek v mesecu. 
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21. junij 
ZAOBLJUBLJENO SVETA MAŠA 

NA BLEJSKEM OTOKU
Izpolnjevanje verskih in ljudskih dolž-

nosti nas vodi k cilju dobrega. Predstavimo 
si v duhu, kakšen bi bil tisti dan, ko bi se 
ljudje zares zavzeli za izpolnitev zaoblju-
be  - obisk svete maše na Blejskem otoku. 
Ja, čuden dan je bil, saj so se odzvali le trije 
Jeseničani, pet Svetokriških faranov, dva 
prijatelja iz Senčurja, pletnar in župnik 
Boris. Srečen  pa, ker nas je bilo 12. Žu-
pnik Boris je dvanajsterim APOSTOLOM 
namenil v pridigi iskrice o Jezusovem de-
lovanju in našega odnosa do Njega. Jezus, 
rad te imam. Pomagaj mi, da bom ostal sta-
noviten. Jezus, sprejemam te v svoje srce. 
Sprejemam te v svoje ranjene spomine. 
Pridi in me nauči ljubiti in odpuščati. Ve-
liki zdravnik si, zato ti zaupam. Srečen dan 
tudi zato, ker je pletnar zvonil z zvonom 
želja pri mašni daritvi. Namesto z zvončki 
je s preciznim potegom zazvonil 3x prvič 
in 3x drugič. Blažen smehljaj je zaigral na 

naših ustnicah ob pogledu na zlato Mari-
jo Kraljico na jezeru na oltarju. Ljuba Mati 
večnega življenja reši in vodi nas!  Ljubimo 
te Marija Mati, ki si nam bila dana pod kri-
žem. Svojemu Sinu nas priporoči, svojemu 
Sinu nas izroči. Vseh okužb in virusov nas 
obvaruj!

Anka Ličof

23. junij 
ZAHVALA ZA ČIŠČENJE 

PROČELJA CERKVE SV. LENARTA
Hvala gospe Bojani Mlakar, sošolki od 

Cirile Leban, mame novomašnika za pobu-
do in organizacijo, Jeseniškim gasilcem pa 
za pripravljenost in izvedbo čiščenja proče-
lja župnijske cerkve Sv. Lenarta.
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PRED NAMI:
POLETNI ORATORIJ 

Letošnji poletni oratorij na Stari Savi bo 
od sobote 22. avgusta do srede 26. avgusta. 
Geslo letošnjega oratorija je  »ZAUPAM, 
ZATO SI UPAM.“ Prijavnice bodo pravo-
časno na voljo v cerkvi. 

MARIJINO VNEBOVZETJE 
15. avgust

Praznik Marije Device so v jeruza-
lemski Cerkvi začeli obhajati že kmalu po 
koncilu v Efezu leta 431 po Kr. in ga po-
vezovali z Marijinim odhodom s tega sve-
ta. Čeprav Marijino vnebovzetje sodi med 
najstarejše Marijine praznike (prve omem-
be segajo še v obdobje pred 4. st. po Kr.), je 
papež Pij XII. (1939–1958) versko resnico 
o Marijinem vnebovzetju slovesno razgla-
sil šele leta 1950 z apostolsko konstitucijo 
Munificentissimus Deus. Številne cerkve 
po svetu, od mogočnih katedral do vaških 
in božjepotnih cerkvi izpričujejo stoletno 

vero v Marijino vnebovzetje. Pisna vira, 
ki poročata o Marijinem vnebovzetju ali 
zaspanju (lat. dormitio), sta t. i. apokrif-
na evangelija Zaspanje svete Božje Matere 
in Prehod blažene Device Marije. K tema 
spadajo še številni spisi in druga dela po-
membnih teologov iz prvih stoletij krščan-
stva, npr. sv. Janeza Damaščana, sv. Efrema 
Sirskega, sv. Epifanija in Timoteja Jeruza-
lemskega. V Sloveniji je Mariji posvečenih 
veliko župnijskih, podružničnih, zlasti pa 
božjepotnih cerkva in kapelic, zato je Ma-
rijino vnebovzetje v našem verskem izro-
čilu globoko zakoreninjeno. Katoliška in 
Pravoslavna Cerkev ta praznik obhajata na 
isti dan. V preteklosti so ljudje na ta dan 
veliko romali. Romanja imajo globlji verski 
pomen zato, ker verujoče spominjajo, da 
je naše celotno zemeljsko življenje pravza-
prav romanje, katerega cilj je večno življe-
nje v nebesih. Marijino vnebovzetje je pra-
znik upanja, saj nam sporoča, da je Marija 
dosegla polnost življenja v večnosti. To de-

29. junij 
MAŠNIŠKO POSVEČENJE

Na današnji praznik svetih apostolov 
Petra in Pavla so bili v ljubljanski stolnici 
posvečeni novi duhovniki, eden izmed 
njih tudi naš Martin Leban. Po nadško-
fovih rokah in posvetilni molitvi so pre-
jeli red mašnikov, da bi ljudem prinašali 
Kristusa! Naj jih Gospod ohrani v svojem 
Srcu in po jih  obilno deluje. Bog vas živi!
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janje predstavlja napoved vstajenja mrtvih, 
ki ga bomo ob sodnem dnevu deležni vsi 
ljudje, ki so bodo zapisani v knjigi življenja. 
Marijino vnebovzetje pomeni poklon ženi, 
saj je Bog Marijo, ženo in mater, poveličal v 

nebesih. Katoliška Cerkev s praznovanjem 
tega praznika poudarja dostojanstvo in 
poklicanost vsake žene.

Vir: katoliska-cerkev.si

Posvetitev Mariji
V prvem letu samostojnosti, leta 1992, se je slovenski narod na Brezjah posvetil Mariji. 

To posvetitev na praznik Marijinega vnebovzetja z ljubljanskim nadškofom obnavljamo 
vsako leto. Slovenski kristjan je povabljen, da se Mariji Pomagaj posveti vsak dan. 

Na praznični dan bomo pri sveti maši skupaj zmolili posvetilno molitev Mariji. Kdor 
ne bo mogel k sveti maši, povabljeni, da jo molite, kjerkoli ste. Posvetilna molitev zavze-
ma vsa področja človekovega življenja. Molimo jo v želji, da bi Marija res spremljala naše 
življenje in da bi se mi tega zavedali:

Presveta Devica Marija!  
Ti si Jezusova mati: ti si ga pod srcem nosila,  

ga rodila in z njim pod križev trpela. 
Ti si tudi naša mati: tvoja materinska roka  

nas je varovala skozi vso zgodovino. 
Tebi izročamo sami sebe,  

da bi v molitvi in pokori spreminjali svoja srca.  
Tebi izročamo naše družine, da bi bile odprte za življenje  

in bi mladim odkrivale duhovne vrednote. 
Tebi izročamo Cerkev na Slovenskem,  

da bi v zvestobi evangeliju gradila edinost. 
Tebi izročamo slovensko domovino,  

da bi napredovala v luči vere in krščanskega izročila.  
Tebi izročamo naše rojake po svetu,  

da bi ostali zvesti Bogu in svoji domovini. 
Sprejmi nas v svoje varstvo  

in nas izroči svojemu Sinu Jezusu, našemu Odrešeniku,  
ki živi in kraljuje vekomaj.

Amen.



ŽUPNIJSKA PISARNAŽupnijski urad Jesenice, Sveti Lenart, opat
Ulica Mirkota Roglja 5
4270 Jesenice
T: 064 223 978
E: info@zupnija-jesenice.si
W: zupnija-jesenice.si
TRR: SI56 6100 0002 0488 881

SOUPRAVA SVETI KRIŽ
Planina pod Golico 55 
oskrbovana iz župnije Jesenice

SVETE MAŠE KRŠČEVANJE

CERKVENA POROKA

Izdaja: župnijski urad Jesenice 
Odgovarja: Boris Rozman, župnijski upravitelj
Tisk: Salve d.o.o. 

•	 pon: po večerni sv. maši ob 19.30

•	 tor: 8.00 - 9.00

•	 sreda po večerni maši ob 18:30

•	 ob nedeljah in praznikih 

ni uradnih ur

nedelja
Jesenice: 7.30, 10.00
Sv. Križ:   8.30

delavnik
Jesenice: pon, sre, pet, sob: 19.00
                tor, čet: 7.00
Sv. Križ:  četrtek: 18.00

bolnišnica Jesenice
sveta maša - vsako prvo sredo: 19.30 
obisk bolnikov - čet: 19.00 

Krščevanje bo na 3. nedeljo v mesecu. 
Prijava za krst vsaj mesec dni pred 
krstom. Priprava za starše in botre 
na domu po dogovoru. 
Na pripravi imejte družinsko knjižico 
in potrdilo za botre.

ŽUPNIJA SVETEGA LENARTA - JESENICE in ŽUPNIJA SVETEGA KRIŽA - PLANINA POD GOLICO

Prijava v župnišču vsaj mesec dni 
pred poroko. Potrebni dokumenti: 
krstni in samski list, potrdilo o 
opravljenem tečaju za zaročence.

ŽUPNIJSKI KOLEDAR ZA MESECA JULIJ IN AVGUST 2020
 y Na prvi petek 3. julija in 7. avgusta bomo 

obiskali bolnike in ostarele po domovih.
 y Binkoštno dvorano bomo molili v cerkvi v 

ponedeljek 13. julija in 3. avgusta po sveti maši.
 y Darovanje »ofer« za potrebe cerkve bo v 

nedeljo 19. julija in 16. avgusta.

 y Molitev za duše v vicah bo v ponedeljek 20. 
julija in 17. avgusta po sveti maši.

 y Slavilni večer je vsak petek po večerni sveti 
maši do 20:30 ure.

 y Oratorij bo od 22. do 26. avgusta.
 y Krstna nedelja bo 30. avgusta.

V OČETOV HIŠO SO ODŠLI:
Olga Dakskofler (Verdnikova), Ana Trkulje (Revolucije), Ana Florjančič (Bo-
kalova), Tatjana Veber (Hrušica), Vinka Kuroš (Mladinska)

KARITAS – Otroci nas potrebujejo 
Vsi šolarji in njihovi starši v mesecu juni-

ju prejmejo dolg seznam šolskih potrebščin in 
delovnih zvezkov za naslednje leto. Začenjajo 
se skrbi mnogih družin v Sloveniji, ki ne zmo-
rejo kupiti šolskih potrebščin za svoje otroke. 
Več tisoč družin, ki se že tako težko prebijajo iz 
dneva v dan, se obrne po pomoč tudi na Kari-
tas. Čez poletje jim skušamo pomagati z zbra-
nimi sredstvi, zvezki in torbami. Pozorni smo 
na družine, kjer so starši brezposelni ali imajo 
nizko plačo, družine z enim staršem in druži-
ne z več osnovnošolci. Tako kot vsako leto, bo 

tudi Župnijska karitas Jesenice zbirala šolske 
potrebščine, ki jih boste lahko oddali v košaro 
pod korom. Lahko pa prispevate tudi kakšen 
evro in ga oddate v naš nabiralnik pri Mariji-
nem oltarju. Še vedno pa se zbirajo zvezki tudi 
v Mercator trgovinah in poslovalnicah Offi-
ce&More in Bags&More. Otrokom želimo, da 
bi kot odrasli živeli ustvarjalno in dostojno. Da 
bi se v prihodnosti rešili revščine, potrebujejo 
primerno izobrazbo, pridobljene spretnosti in 
prepričanje, da zmorejo. Otroci nas potrebuje-
jo, potrebujejo našo spodbudo in oporo.

Hvala vsem, ki pomagate in Bog povrni!


